Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie nie udziela kredytów i zaliczek członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa Stowarzyszenia:
a) Środki trwałe - 0,00 zł
b) Aktywa obrotowe:
- inne należności - 982,76 zł
- środki pieniężne - 1 196 869,63 zł
Pasywa Stowarzyszenia:
a) Kapitał (fundusz) własny - 221 179,69 zł
- zysk z lat ubiegłych - 860 778,31 zł
- zysk/strata netto - 115 894,39 zł
b) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: nie występują
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody:
a) przychody z odpłatnej działalności statutowej: 111 248,00 zł
b) odsetki: 85,07 zł
c) darowizny osoby prawne: 326 422,50 zł
d) darowizny osoby fizyczne: 20 002,31 zł
e) OPP 1%: 239 036,86 zł
f) składki członkowskie: 10 320,00 zł
Łączna kwota przychodów: 707 114,74 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:
a) zadania statutowe: 525 490,36 zł
b) materiały i energia: 4 061,89 zł
c) usługi obce: 44 016,90 zł
d) podatki i opłaty: 2 589,32 zł
e) pozostałe koszty: 8 591,87 zł
f) różnice kursowe: 6 470,01 zł
Łączna kwota kosztów: 591 220,35 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Rok 2019 z działalności statutowej zamknął się zyskiem w wysokości - 115 894,39 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2019 roku zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
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i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 239 036,86 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem 65 483,92 zł
Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydatkowane zgodnie ze statutem Stowarzyszenia na cele
statutowe organizacji.
Stowarzyszenie przeznaczyło pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na:
a) pomoc finansowa, a także prawna dla osób niepełnosprawnych chorych na mukopolisacharydozę oraz choroby rzadkie z rodzin będących w
trudnej sytuacji życiowej. Wydawanie nieodpłatnie publikacji informujących dla osób chorych na choroby rzadkie.
b) różnego rodzaju działania integracyjne i rekreacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością (w tym zabawa integracyjna dla rodziców i dzieci
z niepełnosprawnością, spotkanie integracyjne, zakup środków czystości i prezentów dla osób niepełnosprawnych, organizacja zajęć kulturalno
- oświatowych, sportowo - rekreacyjnych oraz leczniczo - rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych uczestników).
c) finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia
dzieci chorych na choroby rzadkie. Podnoszenie standardów leczenia poprzez pozyskiwanie sprzętu medycznego, lekarstw, artykułów do
pielęgnacji, środków opatrunkowych oraz niezbędnych artykułów codziennego użytku mających bezpośredni wpływ na zwiększenie szans
małych podopiecznych w walce z chorobą.
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie w roku sprawozdawczym nie zatrudniało pracowników.
Stowarzyszenie w 2019 roku nie wypłaciło premii, nagród ani innych świadczeń. Działalność Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy
społecznej członków Stowarzyszenia. Praca Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej polega na wzajemnej pomocy i jest nieodpłatna.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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